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Сургуулийн гаднах амьдрал
Part.Ⅵ

А. Гадаад оюутны даатгалын хэрэгцээ 

•Гадаадад сурч байхдаа гэнэтийн өвчин, гэмтэл авсан тохиолдолд эмчилгээнд хамруулна.

•Өөрийн биеэр болон сургуулиар дамжуулан бүртгүүлэх боломжтой.

※  Өөрийн биеэр бүртгүүлж буй оюутнууд даатгалын гэрчилгээгээ Олон улсын боловсролын төвд 

тушаах хэрэгтэй

В. Жонжү их сургуулийн гадаад оюутны даатгал

•��Даатгалын компани: Hyundai Insurance

•Гэрээний хугацаа:  6сар(Семестр бүрт бүртгэнэ: 1-р семестр: 3сар~8сар, 2-р 
семестр: 9сар~2сар)

•Даатгалын хураамж: 60,000вон

•Бүртгүүлэх арга:  Бакалаврын оюутнууд сургалтын төлбөрөө төлсөн тохиолдолд 
автоматаар бүртгэгдэнэ.

•Хамрах хүрээ

Ангилал Нөхөн төлбөр Хувиараа төлөх

Гэнэтийн үхэл/олдмол 
хөгжлийн бэрхшээл

Дээд талдаа 50сая вон -

Өвчний улмаас нас барах Дээд талдаа 10сая вон -

Хэвтэн эмчлүүлэх Дээд талдаа 30сая вон Нийт зардлын 20%

Өвчин/ гэмтлийн  
амбулаторийн 

эмчилгээний зардал
Дээд талдаа 50сая вон 10,000вон~ Нийт зардлын 20%

Эмийн үнэ
Үйлчлүүлэх бүрт 

250,000вон
8,000вон~ Нийт зардлын 20%

Өдөр тутмын амьдралын 
хохирлын төлбөр

Дээд талдаа 10сая вон 20,000вон

Гадаадад эмчлүүлэх 
эмчилгээний зардал

Дээд талдаа 30сая вон
“Солонгосын эмнэлэгт 

оношлогдсоны дараа гадаадад 
эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх”

Гадаадын иргэдэд 
зориулсан тусгай зардал

Дээд талдаа 30сая вон
“Нас барсан тохиолдолд цогцос 

тээвэрлэх зардал”

Дээд талдаа 30сая вон

Өвчин/гэмтлийн улмаас 14 
хоногоос дээш хэвтэн эмчлүүлэх 
тохиолдолд асран хамгаалагчийн 

замын зардал болон байрлах 
газрын зардлыг даана.
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D. Нэхэмжлэл гаргах заавар(중앙인스코리아/даатгалын компани)

•�Олон улсын боловсролын төвийн цахим хуудасны архив болон QR 

кодыг скан хийж [Даатгалын нэхэмжлэлийн бичиг ба хувийн мэдээлэл 

ашиглах зөвшөөрлийн бичиг]-ийг татаж авна уу.

•�[Даатгал нэхэмжлэлийн баримт бичгүүд] хүснэгтний ① Үндсэн баримт бичиг болон 

②~④-д байгаа материал, төлбөрийн баримтыг бэлдэж зургийн дараад даат галын 

компаний KakaoTalk руу илгээн даатгалын нэхэмжлэл гаргах боломжтой.

  Даатгалын компани KakaoTalk ID    

•�Хятад хэлээр KakaoTalk ID: CLAIMS                •�Англи хэлээр KakaoTalk ID: INSCLAIM

•�Вьетнам хэлээр KakaoTalk ID: INSVIETNAM
※ Доорх хэлнүүдээс сонгон KakaoTalk-оор мэдээлэл авах боломжтой.

Е. Даатгалын нөхөн олголт (70%~80%)

•�Даатгалын нөхөн олголт нь нэхэмжлэл гаргаснаас 7хоногийн дотор дансаар олгогдоно.

С. Даатгал нэхэмжлэлийн баримт бичгүүд

Ангилал Шаардлагатай бичиг баримт Авах газар

① Үндсэн баримт бичиг

Даатгалын нэхэмжлэлийн бичиг ба хувийн 
мэдээлэл ашиглах зөвшөөрлийн бичиг Өөрөө 

бэлдэхГадаад иргэний үнэмлэхний хуулбар

Хадгаламжийн дэвтрийн хуулбар

Эмчилгээний 

төлбөр

② Хэвтэн 

эмчлүүлэх

(мэс ажилбар)

Эмнэлэгт хэвтсэн тодорхойлолт

Эмнэлгээс 

авах

Баримт

Эмчилгээний зардлын талаарх 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Мэс заслын тодорхойлолт

③ Амбулаторын 

эмчилгээ

Өвчний түүх, эмчилгээний түүх

Эмнэлгээс 

авах

Баримт

Эмчилгээний зардлын талаарх 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл

④ Эмийн үнэ Эм худалдаж авсан баримт Эмийн 
сангаас авах

Даатгалтай холбоотой үндсэн мэдээлэл

• Шүдний эмнэлгийн үйлчилгээ, уламжлалт эмчилгээ, жирэмслэлт·төрөлт болон арьсны 

эмчилгээ, мэдрэл, хууч өвчин, бэртэл(согтуугаар), хүчин, зам тээврийн осол гэх мэт нь 

даатгалд нэхэмжлэл гаргах боломжгүй.

•�Гадаад оюутнууд нь даатгалд зайлшгүй хамрагдах үүрэгтэй ба даатгалд хамрагдаагүйгээс 

үүсэх асуудлыг сургуулиас хариуцахгүй болно. Даатгалын гэрчилгээ гаргуулахыг хүсвэл 

гадаад оюутны үйлчилгээний төвд ирнэ үү.

※ Лавлах утас: 중앙인스코리아/даатгалын компани 02-722-3200 

                         Жонжү их сургууль олон улсын боловсролын төв 063-220-4750
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Жонжү их сургууль нь гадаад оюутнуудын эрүүл мэндийн төлөө сургуулийн ойролцоох 

эмнэлгүүдтэй хамтран ажиллаж байна.

  Хамтран ажиллагч эмнэлгүүд

No. Эмнэлгийн нэр Эмчилгээний төрөл
Хөнгөлөлт

(хамтын ажиллагааны хүрээнд)

1
위사랑 дотрын 

нэгдсэн эмнэлэг 
Ерөнхий эмчилгээ, дотор, 

ходоодны дуран
• Дотор, ходоодны дуран 20∼30% 

хөнгөлөлт 

2
소피아 

эмэгтэйчүүдийн 
эмнэлэг 

Эмэгтэйчүүд эмчилгээ 
ба сэргийлэх тарилга 

• Эрүүл мэндийн даатгалын жишиг

( Яаралтай эмчилгээ 30%, энгийн 
эмчилгээ 20% хөнгөлөлт )

3
맑은얼굴 арьсны 

клиник 
Арьсны эмчилгээ •Эрүүл мэндийн даатгалын жишиг

4 시티 эмнэлэг 

Ясны хугаралт, шарх, өвчин 
эмгэг оройн цагаар болон 
бямба гаригт эмчлүүлэх 

боломжтой.

• Эмчилгээний төлбөр 250,000воноос 
дээш бол хэвтэн эмчлүүлнэ.

•보험 수가 건강보험 100% 적용

•고액 진료시 진료비 지불보증

5
미소심는 шүдний 

эмнэлэг 
Амны хөндийн эмчилгээ 

•ЭМД-н стандарт

( Яаралтай эмчилгээ 30%, энгийн 
эмчилгээ 20% хөнгөлөлт )

6
우리들 гэмтлийн 

эмнэлэг
Хошногоны үрэвслийн 

эмчилгээ 

•�Эмчилгээний төлбөр 30% хөнгөлөлт 
•�Мэс засал хийлгэсэн бол 30% 

хөнгөлөлт 

7
예수 эмнэлэг 

(нэгдсэн эмнэлэг)

Бүх төрлийн эмчилгээ 
24цагийн түргэн тусламж

•보험 수가 건강보험 100% 적용

•고액 진료시 진료비 지불보증

8 수 эмнэлэг 
Өвчин эмгэг, гэмтэл,

хэвтэн эмчлүүлэх 
•보험 수가 건강보험 100% 적용

•고액 진료시 진료비 지불보증

9
삼성 нүдний клиник 

· 이비이후과
Чих, хамар, хоолой 

•보험 수가 건강보험 100% 적용

•증명서 발급비 면제

10
명가 уламжлалт 

эмнэлэг 
Уламжлалт эмчилгээ 

•Тан(эм) 30% хөнгөлөлт 

•�Эмчилгээний төлбөр эхний удаа 
10,000вон/дараагаас нь 8,000вон

1 1 전주 эмнэлэг 
Бүх төрлийн эмчилгээ 

24цагийн түргэн тусламж

•�Яаралтай түргэн тусламжийн 
үйлчилгээ 

•�Эмчилгээний төлбөр 20~30% 
хөнгөлөлт 

12
대자인병원

(нэгдсэн эмнэлэг) 

Бүх төрлийн эмчилгээ 
24цагийн түргэн тусламж

(주간 진료시 통역 가능)

•�Эмчилгээний төлбөр 30% хөнгөлөлт

•�Хатад, Вьетнам, Монгол, Англи 
орчуулга 

• 1 өдрийн эмчилгээний төлбөрөөс хамааран 250,000вон хүртэлх мөнгөн дүн, хэвтэн 

эмчлүүлсэн бол 30сая вон хүртэлх мөнгөн дүнг буцаан авах бололмжтой. Шүд, 

уламжлал, төрөлт болон арьс, мэдрэл, хууч өвчин гэх мэт нь даатгалын буцаан олголтод 

хамрагдахгүй байж болзошгүй.
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  Хамтран ажиллагч эмнэлгүүдийн байршил

효자교

삼
천

전
주
천

이동교 서원로

삼천교

우림교

천
잠
로

홍
산
로

백
제
로

다가교

완산교

전라북도청

박물관

롯데마트

근영여중고

효자4동
주민센터

상산
고등학교

전라북도
교육청

우전
초등학교

스타
벅스

홈플러스
효자점

완산
소방서

효천
더퍼스트

APT

효천
우미린 APT

완산구청

전주우체국

신흥고

시내
(객사)

구정문

신정문

삼성 нүдний
клиник· 

이비이후과
소피아 
эмэгтэйчүүдийн 
эмнэлэг

맑은얼굴
арьсны клиник 

시티
эмнэлэг

전주
эмнэлэг 

예수
эмнэлэг

명가
уламжлалт

мнэлэг 

우리들 гэмтлийн
эмнэлэг

미소심는 
шүдний эмнэлэг 

수 эмнэлэг

위사랑 дотрын 
нэгдсэн эмнэлэг 

전
주
대
학
교

1

2 3

4

5

6

10

대자인
병원

12

11

7

9

8

No. Эмнэлгийн нэр Хаяг · утас Мэдээлэл Бусад

1
위사랑 дотрын 

нэгдсэн эмнэлэг 

전북 전주시 완산구 서원로 62

☎ 063-283-6300

전주대 → 1km

(   10분)

2
소피아 эмэгтэйчүүдийн 

эмнэлэг 

전북 전주시 완산구 홍산로 245

☎ 063-221-0002

전주대 → 1.5km

(   20분)

3
맑은얼굴 арьсны 

клиник 

전북 전주시 완산구 홍산중앙로 22

☎ 063-221-5566

전주대 → 1.5km

(   20분)

4 시티 эмнэлэг 
전북 전주시 완산구 세내로 277

☎ 063-239-0114

전주대 → 2km

(  15분)

5
미소심는 шүдний 

эмнэлэг 

전북 전주시 완산구 세내로 257

☎ 063-241-2804

전주대 → 2km

(  15분)

6
우리들 гэмтлийн 

эмнэлэг

전북 전주시 완산구 용리로 57

☎ 063-225-0770

전주대 → 3km

(  26분)

7
예수 эмнэлэг 

(нэгдсэн эмнэлэг)

전북 전주시 완산구 서원로 365

☎ 063-230-8114

전주대 → 4km

(  35분)

8 수 эмнэлэг 
전북 전주시 완산구 서원로 63

☎ 063-251-7200

전주대 → 1km

(   10분)

9
삼성 нүдний клиник 

· 이비이후과

전북 전주시 완산구 우전로 225

☎ 063-220-0114

전주대 → 1km

(   10분)

10
명가 уламжлалт 

эмнэлэг 

전북 전주시 완산구 서원로 318

☎ 063-231-7582

전주대 → 3km

(  28분)

1 1 전주 эмнэлэг 
전북 전주시 완산구 한두평3길 13

☎ 063-220-7200

전주대 → 4km

(  30분)

12
대자인병원

(нэгдсэн эмнэлэг) 

전북 전주시 덕진구 견훤로 390

☎ 063-240-2000

전주대 → 10km

(  50분)

※ Мэдээлэл хэсэгт буй QR кодыг скан хийж дэлгэрэнгүй мэдээллийг харах боломжтой.



72  Жонжү их сургууль Олон улсын боловсролын төв

Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалт(韓國語能力試驗, англи хэл: Test of Proficiency in 

Korean, TOPIK) нь Солонгос улсын олон улсын боловсролын төвөөс зохион байгуулж буй 

солонгос хэлний шалгалт юм. 

Жонжү их сургууль нь топикийн шалгалтын оноог гадаад оюутнуудын бакалаврын элсэлт 

болон төгсөлтийн жишиг болгож байна.

  Бүртгүүлэх заавар Tip

① www.topik.go.kr сайтад холбогдох 

② Гишүүнээр элсэх(доорх зааврыг ашиглах)  

③ Гэрээний заалтыг зөвшөөрөх (4 төрөл зүйл)

④ Гишүүний мэдээллийг оруулна уу   ※ * ээр тэмдэглэсэн хэсгүүдэд хариулах.

⑤ ID болон нууц дугаараа оруулна уу

⑥ 한국응시자 접수 хэсэгт дарна уу

⑦ Шалгалт өгөх газраа сонгоно уу.

⑧ Цээж зургаа оруулна уу.   ※ * Тэмдэглэгээтэй хэсэгт дарж тохирох сонголтоо сонгоно уу.

⑨ Бүрэн зөв бөглөсөн эсэхээ шалгаад 

⑩ 응시료 결제 г дарна уу

1
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Part Ⅵ. Сургуулийн гаднах амьдрал

2

• Шинэ ID-аа 

хийгээд 

давхцаж байгаа 

эсэхийг шалгах

•�* ээр 

тэмдэглэсэн 

хэсгүүдэд 

хариулах.

• гэрээний 
заалтыг 
зөвшөөрөх 

   (4 төрөл зүйл)

Бүртгүүлэх 
заавар Tip

Бүртгүүлэх 
заавар Tip

3

사용 가능한 
아이디입니다

200823011

●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●

대한민국(Rep. of Korea)
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•�* Майлээр 
ирсэн 
баталгаажуулах 
кодыг сумаар 
заасан хэсэгт 
бичнэ үү

Бүртгүүлэх 
заавар Tip

• ID болон 

нууц дугаараа 

оруулна уу.

Бүртгүүлэх 
заавар Tip

• 한국응시자 접수 

хэсэгт дарна уу.

Бүртгүүлэх 
заавар Tip

Утасны дугаар (заавал)

55069

전라북도 전주시 완산구 천잠로 303

국제교류원

4

5

6

Z4XSOCDQ
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Part Ⅵ. Сургуулийн гаднах амьдрал

• Шалгалт өгөх 

газраа сонгоно уу.

Бүртгүүлэх 
заавар Tip

• Цээж зургаа 

оруулна уу.

( Бүртгүүлэхийн өмнө 

зургаа компьютер 

дээрээ хадгалсан 

байх хэрэгтэй)

Бүртгүүлэх 
заавар Tip

•– г сонгох
���전라, 제주 

•– г сонгох
   TOPIK Ⅱ 

шалгалт өгөх 
байршлыг сонгох
•전주대학교
•전북대학교
•원광대학교

• Бүртгүүлсэн хүн/

Нийт бүртгэх хүн

7

8
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•�* Майлээр ирсэн 

баталгаажуулах 

кодыг сумаар 

заасан хэсэгт 

бичнэ үү.

•�√ Тэмдэглэгээтэй 

хэсэгт дарж  

тохирох сонголтоо 

сонгоно уу.

Бүртгүүлэх 
заавар Tip

•�Бүрэн зөв 

бөглөсөн эсэхээ 

шалгаад 응시료결제 

– г дарна уу.

Бүртгүүлэх 
заавар Tip

71903

8

9
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Part Ⅵ. Сургуулийн гаднах амьдрал

•�가상계좌(дансаар 

шилжүүлэг хийх) 

– г сонгоод 결제하기  

– г дарна уу.

Бүртгүүлэх 
заавар Tip

10

Бүртгүүлэх 
заавар Tip

Бүртгүүлэх 
заавар Tip•�√ Тэмдэглэгээтэй 

хэсгийг шалгаад 다음 

    – г дарна уу.

Банкны нэр Өөрийн нэр

  ТОПИК 

интернетээр бүртгүүлэх 
арга (бичлэг)

•��Банк, данс эзэмшигчийн нэр шалгаад өгөгдсөн 
дансны дугаар луу тухайн өдрийн 18цагаас өмнө 
бүртгэлийн мөнгөө шилжүүлнэ үү. 

•�Төлбөрөө төлсөний дараа 닫기 дарна уу.
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A. Нүүж ирсэн өдөр

Ангилал Хийх ёстой зүйл Тайлбар

Түрээсийн 

байранд нүүн 

орох

(нүүн очсон өдөр)

① Тоолуур шалгах •Хийн тоолуур нь байрны ард хэсэгт байгаа 

②  Хэрэглэгчийн 

бүртгэл 

(Бүс нутгийн 

удирдлагын газар)

• Бүс нутгийн удирдлагын газарлуу утсаар ярихдаа

▹Хаяг

▹Нэр

▹Утасны дугаар

▹Тоолуур шалгах(эхний 5 тоо) 

▹Гадаад үнэмлэхний дугаар

•Лавлах утас

    ① 전주시 완산구 효자동 1болон 2가-д оршин суугч  TEL. 063)225-7992

    ② 전주시 완산구 효자동 3가 -д оршин суугч  TEL. 063)251-8884

Хийн төлбөр 

шалгах

•�Хийн төлбөр төлөх стандарт: 1~ 30өдөр хүртлэх хэрэглээний төлбөрөө 
дараа сард төлнө.

•�Төлбөрийн хуудас: Өмнөх сарын хэрэглээний төлбөрийн хуудас нь 
дараа сарын 20~25ны өдөр шуудангаар ирнэ. (1 давхарын шуудангийн 
хайрцаг шалгах)

•Төлөх хугацаа: Тус сарын 30ний өдөр хүртэл

Хийн төлбөр 

төлөх арга

•Доорх зургийг харна уу.

   ① Төлбөрийн дүн    ② Төлбөрөө тушаах дансны дугаар

  �Төлбөр төлөх арга A.  ②-д заасан данс руу шилжүүлэх

�Төлбөр төлөх арга B. Банкинд тушаах 

��Төлбөр төлөх арга C. Хэрэглэгчийн данснаас сар бүр автоматаар суутгагдах 

(банкинд очиж бүртгүүлэх) Бүрдүүлэх материал: хадгаламжийн дэвтэр, 

гадаад иргэний үнэмлэх, төлбөрийн хуудас

1

2
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Part Ⅵ. Сургуулийн гаднах амьдрал

B. Түрээсийн байрнаас гарахдаа

Ангилал Хийх ёстой зүйл Тайлбар

Түрээсийн 

байранаас гарах

(нүүн гарах өдөр)

① Тоолуур шалгах •Хийн тоолуур нь байрны ард хэсэгт байгаа 

②  Хэрэглэгчийн 

бүртгэл 

(Бүс нутгийн 

удирдлагын газар)

• Бүс нутгийн удирдлагын газарлуу утсаар ярихдаа

▹Хаяг

▹Нэр

▹Утасны дугаар

▹Тоолуур шалгах(эхний 5 тоо) 

▹Гадаад үнэмлэхний дугаар

•Лавлах утас

    ① 전주시 완산구 효자동 1болон 2가-д оршин суугч  TEL. 063)225-7992

    ② 전주시 완산구 효자동 3가 -д оршин суугч  TEL. 063)251-8884

Хийн төлбөрөө 

шалгах

•Нүүхээс өмнөх хэрэглээний төлбөрийг шалгах

•Хэрэглээний төлбөрийн үлдэгдлийг тушаах

A. Нүүж ирсэн өдөр

Ангилал Хийх ёстой зүйл Тайлбар

Түрээсийн 

байранд нүүн 

орох

(нүүн очсон өдөр)

① Тоолуур шалгах
• Цахилгааны тоолуур нь байрны нэг давхарт 

шуудангийн хайрцгийн хажууд байгаа 

②  Хэрэглэгчийн 

бүртгэл 

(Бүс нутгийн 

удирдлагын газар)

• Цахилгаан эрчим хүчний байгуулга ☎ 123 

▹Хаяг

▹Нэр

▹Утасны дугаар

▹Тоолуур шалгах(эхний 6 тоо) 

▹Гадаад үнэмлэхний дугаар

Цахилгааны 

төлбөрөө 

шалгах

•�Цахилгааны төлбөр төлөх стандарт: 2 ~ дараа сарын 1ний өдөр хүртэлх 

хэрэглээний төлбөр

•�Төлбөрийн хуудас: Төлбөрийн хуудас нь 20~25ны өдөр шуудангаар 

ирнэ. (1 давхарын шуудангийн хайрцаг шалгах)

•�Төлөх хугацаа: Тус сарын 25ны өдөр хүртэл

Төлбөр төлөх 

арга

•Доорх зургийг харна уу.

   ① Төлбөрийн дүн    ② Төлбөрөө тушаах дансны дугаар
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Ангилал Хийх ёстой зүйл Тайлбар

Төлбөр төлөх 
арга   �Төлбөр төлөх арга A. ②-д заасан данс руу шилжүүлэх

�Төлбөр төлөх арга B. Банкинд тушаах 

��Төлбөр төлөх арга C. Хэрэглэгчийн данснаас сар бүрийн 25ны өдөр 

автоматаар суутгагдах(банкинд очиж бүртгүүлэх) Бүрдүүлэх материал: 

хадгаламжийн дэвтэр, гадаад иргэний үнэмлэх, төлбөрийн хуудас

1

2

B. Түрээсийн байрнаас гарахдаа

Ангилал Хийх ёстой зүйл Тайлбар

Түрээсийн 

байранаас гарах

(нүүн гарах өдөр)

① Тоолуур шалгах
• Цахилгааны тоолуур нь байрны нэг давхарт 

шуудангийн хайрцгийн хажууд байгаа 

②  Хэрэглэгчийн 

бүртгэл 

(Бүс нутгийн 

удирдлагын газар)

• Цахилгаан эрчим хүчний байгуулга ☎ 123 

▹Хаяг

▹Нэр

▹Утасны дугаар

▹Тоолуур шалгах(эхний 6 тоо) 

▹Гадаад үнэмлэхний дугаар

Цахилгааны 

төлбөрөө 

шалгах

•Нүүхээс өмнөх хэрэглээний төлбөрийг шалгах

•Хэрэглээний төлбөрийн үлдэгдлийг тушаах 
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Part Ⅵ. Сургуулийн гаднах амьдрал

•Хамрах: Хятад оюутан(бакалавр, магистр)

•Төгссөний дараа бүртгүүлэх

 Бүртгэлийн явц

① Цахим хуудаст 

   зурагаа оруулах

•БНХАУ-ын ерөнхий консулын газар

http://gwangju.china-consulate.org/chn/

•Өргөдөл: QR кодыг скан хийнэ үү.

② Бүрдүүлэх 

   материал

•Гадаад паспортын хуулбар

•Гадаад иргэний үнэмлэх(урд, ард хэсгийг хэвлэх)

•Дипломын хуулбар

     ※ ипломыг төгсөлтийн баярын дараа авах боломжтой

•Төгсөлтийн гэрчилгээ эх хувь

•Дүнгийн тодорхойлолт эх хувь

③ 

Бүртгүүлэх 

арга

Ирж 

бүртгүүлэх

•Өөрөө болон өөр хүнээр дамжуулан бүртгүүлэх боломжтой.

•Бүртгэл нь 7 хоног бүрийн лхагва гаригт 14-15 цагт

Шуудангаар 

бүртгүүлэх

•�광주 남구 대남대로 413 БНХАУ-ын ерөнхий консулын газар 

    유학 귀국증명서 хариуцсан ажилтан руу илгээх 

※  Шуудан илгээхдээ утасны дугаар, хаяг гэх мэт шаардлагатай тай 

материалуудыг хамт хийж илгээнэ үү.

④ БНХАУ-ын ерөнхий 

консулын газарт 

зочлох

•�Жонжү их сургууль → Жонжү терминал → Гуанжү терминал → 

БНХАУ-ын ерөнхий консулын газар

    (нэг талдаа 1цаг 30мин, зардал 10,000вон)

  Лавлах   БНХАУ-ын ерөнхий консулын газар  ☎ 062-351-8857
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